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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Indstilling:  
Sekretariatet indstiller, at forslag til dagsorden godkendes. 
 
Indstilling godkendt. 
 

2. Samarbejdsforum omkring oprensnings- og klappladsproblematikker i Limfjorden.  
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller, at Embedsmandsgruppen drøfter mulighederne for samarbejde om oprensnings- 
og klappladsproblematikker i Limfjorden. 

Baggrund: 
Aalborg Havn Logistik A/S har tidligere forespurgt om mulighederne for i fællesskab omkring Limfjorden 
at finde mere optimale løsninger på oprensnings- og klapningsproblematikker. Aalborg Havn efterspørger 
et samarbejdsforum i regi af Limfjordsrådet, hvor fag- og myndighedsfolk fra limfjordskommuner, stat og 
NGO’er kan samarbejde om og få indflydelse på, hvordan oprensnings- og klappladsproblematikker løses.   
 
På embedsmandsgruppens møde 06.03.2014 præsenterede Aalborg Havn Logistik A/S oplæg med 
henblik på en dialog om bæredygtige løsninger i relation til oprensnings- og klappladsproblematikker i 
Limfjorden. Det blev besluttet, at alle (også i forhold til Kattegat/Skagerrak mv.) afklarer status på 
udfordringer i forbindelse med havne samt interesse for samarbejde. Der meldes tilbage til Sekretariatet 
herom. Sekretariatet orienterer herom og der træffes på baggrund heraf beslutning om eventuelt 
samarbejde. 
 
Bilag: 
Udkast til projektbeskrivelse vedr. samarbejde omkring Limfjorden fra Aalborg Havn 
 
I de kommuner, for hvem det giver mening at deltage i et samarbejdsforum med havnene, overvejes 
det, hvilke emner kommunerne ønsker et forstærket samarbejde om. Det kunne eksempelvis være 
miljø og de rekreative interesser, der kunne være relevant. Herefter afholdes der et møde med de 
Vestlige Limfjordshavne og Aalborg havn m.fl. ligesom det besluttes i hvilket regi arbejdet skal foregå. 
 

3. 1. møde i vandråd for Limfjorden, arbejdsgruppemøder samt 1. teknikermøde. 
 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
• Embedsmandsgruppen tager orienteringen om afholdelse af 1. møde i vandråd, 

arbejdsgruppemøder samt 1. teknikermøde til efterretning. 
 
Baggrund: 
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Naturstyrelsen havde forventet at udmelde rammerne til brug for kommunernes og vandrådenes arbejde 
med udarbejdelse af forslag til dele af indsatsprogrammet 1. april 2014. 
 
Styrelsen har dog rykket offentliggørelsen af rammerne til 7. april 2014 grundet de politiske drøftelser 
med partierne bag lov om vandplanlægning, der skal finde sted forud for offentliggørelsen af rammerne.  
  
Naturstyrelsen har understreget, at kommunerne vil få tilsvarende længere tid i den anden ende til 
arbejdet. 
 
Vandråd for Limfjorden afholdt 1. april 2014 det første møde om indsatsplanlægningen 
(vandløbsindsatsen) i anden generations vandområdeplaner. Sekretariatet orienterer herom. 
 
Embedsmandsgruppen orienterer om arbejdsgruppemøder og interessentinddragelse i de enkelte 
kommuner. 
 
1. teknikermøde afholdes 10. april. Sekretariatet orienterer herom.   
 
Bilag: 

• Referat af første møde i vandrådet for Limfjorden vedlægges dagsordenen. 
 
Ændret vandløbsvedligeholdelse blev drøftet. Mange steder er der indenfor regulativerne mulighed for 
at optimere grødeskæringen til gavn for tilstanden i vandløbene. Nogle steder kan det være vanskeligt 
at opnå god økologisk tilstand, hvis ikke ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kan bruges som egentligt 
virkemiddel.  
 
De fleste kommuner havde erfaret, at der var behov for et ekstra møde i arbejdsgrupperne omkring 1. 
maj, hvor arbejdsgrupperne får præsenteret et mere konkret forslag fra kommunen. Herudover var 
status for arbejdsgrupperne: 
 

• Brønderslev: Har etableret en arbejdsgruppe vedr. Ry å. Deltagere omfatter familielandbrug, 
vandløbslaug, sportsfiskere, ornitologer m.v. Første møde bar lidt præg af at være et 
driftsmøde. 

 
• Jammerbugt: Tager udgangspunkt i Grønt Råd suppleret med Vandløbskontakter. Som nævnt 

ovenfor er Brønderslev tovholder for Ry Å. 
 

• Mariagerfjord: Kommunen vælger vandløbsstrækninger ud og mødes med lodsejerne ved 
vandløbet. Det vil blive overvejet om der er behov for et ekstra møde. 

 
• Morsø: Tager udgangspunkt i Grønt Råd suppleret med lodsejerrepræsentanter. 

 
• Randers: Det grønne råd konsulteres suppleret med 2 lokale vandløbslaug.  
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• Rebild: Er tovholder for to arbejdsgrupper i oplandet til Limfjorden (Simested Å og Lindenborg 
Å), samt Haslevgård Å i oplandet til Kattegat/Skagerrak. Opstartsmøde er afholdt den 10. 
april. 

 
• Skive. Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe omkring Karup Å, hvor Herning er tovholder. 

Herudover er der valgt en minimumsmodel, hvor det grønne råd inddrages. 
 

• Thisted: Afholdt fælles møde 9. april. Herefter deles gruppen op i to med et forventeligt ekstra 
møde omkring 1. maj. 

 
• Vesthimmerland: Har fire hele arbejdsgrupper (Trend Å, Lerkenfeld Å, Bjørnsholm Å og Halkær 

Å). og er bidragsyder til yderligere tre. Vesthimmerland afholdt 9. april plenum møde. Det er 
aftalt næste gang at mødes i arbejdsgrupper på stedet (1. maj). Endvidere afholdes et 
fællesmøde den 22. maj. 

 
• Aalborg: Fem arbejdsgrupper er startet op med første møde 10. april. 

 
4. Indsatsprogram for vandløbsindsatser 

 
Indstilling: 

Sekretariatet indstiller at: 
• Embedsmandsgruppen drøfter rammerne for indsatsplanlægningen i anden generations 

vandområdeplaner herunder: 
o  Prioriteringen af hvor indsatser skal foregå 
o Anvendelsen af virkemidler. 

• Mødeindhold i 2. møde i Vandråd for Limfjorden drøftes. 
 
Baggrund 
Den statslige ramme forventes at bestå af miljømål for vandløb, et prissat virkemiddelkatalog, en 
vejledende økonomisk ramme, en tidsfrist for arbejdet samt et antal km. vandløb, for hvilke der inden for 
den økonomiske ramme skal gives forslag til konkrete indsatser med henblik på målopfyldelse. Der 
forventes at være fokus på forbedring af vandløbenes fysiske forhold og bekæmpelse af okker. 
 
Sekretariatet gennemgår den udmeldte ramme for indsatsplanlægningen, herunder 
virkemiddelkataloget. 
 
Bilag: 

• Rammerne for kommunernes arbejde er videresendt til Embedsmandsgruppen 07.04.2014. 
• Dagsorden for 2. møde i Vandrådet for Limfjorden eftersendes / udleveres. 

 
Det blev besluttet, at teknikergruppen på baggrund af et oplæg fra Aalborg Kommune forholder sig til 
klimaforandringerne i indsatsplanlægningsarbejdet. 
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Der skal være fokus på gode og fagligt forsvarlige projekter, der giver mest natur / god 
vandløbskvalitet. Det er vigtigt at være sikker på, at projektet giver målopfyldelse. Der skal 
gennemføres det, der giver mest miljø for indsatsen. Er der tvivl om, et givent ”billigt” virkemiddel helt 
kan løse udfordringerne, vælges et andet (dyrere), hvor der er større sikkerhed for målopfyldelse. Ved 
valg af spærringsløsning vælges det dyreste, hvis der er usikkerhed om, hvad der skal gennemføres.  
  
Sekretariatet udarbejder et oplæg til et skarpt brev til Miljøministeren om de samlede økonomiske og 
tidsmæssige udfordringer i vandplanarbejdet. Brevet kunne sendes lige efter kommunerne har 
afleveret forslag til indsatsplanlægningen for vandløb i oktober.  

 
5. Kommunernes behov for data fra nationale miljødatabaser 

 
Indstilling:  
Sekretariatet indstiller: 

• At Kommunernes engagement i udviklingen af fællesoffentlige databaser (overfladevand) 
drøftes, herunder tilgængelighed, databehov, kvalitetsbehov m.v. 

 
Baggrund: 
I Danmarks Miljøportal har kommunernes miljømedarbejdere mulighed for både at opdatere og hente 
data i fællesoffentlige databaser. Systemmet understøtter samarbejdet myndighederne imellem om data 
og digital forvaltning med henblik på en effektiv håndtering af miljøopgaverne i Danmark.  
En effektiv forvaltning hos stat og kommune kræver, at de nødvendige data effektivt kan omsættes til et 
beslutningsgrundlag for myndighederne, hvilket forudsætter, at data er pålidelige, dækkende og let 
tilgængelige.  
 
Miljøportalen afholder jævnligt arbejdsgruppemøder med de involverede parter om den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi. Brugerne har her mulighed for at bidrage med input til forbedringer. 
 
I forhold til videre drøftelser i KL regi, drøfter embedsmandsgruppen behov m.v. 
 
Der var enighed om at fællesskab om fakta er vigtig, herunder også, at de data kommunerne har, skal 
spilles ind til Miljøportalen. 
 
Der bør gennem Limfjordsrådet søges et strategisk samarbejde med Staten om overvågning. 
 

6. Opnormering af Sekretariatet 
 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller 

• Orientering om ansættelse af en medarbejder til Sekretariatet tages til efterretning 
 
Baggrund: 
På sidst møde i Embedsmandsgruppen blev arbejdsplan for 2014 besluttet. Det blev aftalt, at 
Sekretariatet udvides med 1 årsværk. Sekretariatet orienterer om status for ansættelse af en 
medarbejder til Sekretariatet. 
 
Bjarke deltager i ansættelsesudvalget. 
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Udvidelsen med ét årsværk er ligesom sidst efter solidaritetsprincippet, hvilket indebærer, at 
Embedsmandsgruppen stiller en underskudsgaranti. Indtjeningen følges løbende og i fald, der mangler 
finansierede opgaver/timer til Sekretariatet, indkøber medlemskommunerne konsulenttimer ved 
Sekretariatet så, de manglende timer dækkes ind – Timerne fordeles i den forbindelse ligeligt mellem 
medlemskommunerne.  
 
 

7. Næste møde i Limfjordsrådet 
 
Baggrund:  
Næste møde i Limfjordsrådet afholdes 1. maj 2014 – Mødet starter kl. 10.00.  
 
Foreløbige punkter til mødet er:  

• Godkendelse af dagsorden. 
• Indsatsprogram for vandløbsindsatser. 
• 1. og 2. møde i vandråd for Limfjorden, arbejdsgruppemøder samt 1. teknikermøde. 
• Presse. 
• Orientering/Bordet rundt.  
• Eventuelt. 

 
Der var ikke bemærkninger til dagsordenen for næste møde i Limfjordsrådet. 
 

8. Orientering/Bordet rundt. 
• Møde mellem Naturstyrelsen og KL om fosforådalsproblematikker. 
• Ålegræsprojekt 

 
Sekretariatet orienterede om ovenstående, der var ikke bemærkninger hertil. 
 

9. Eventuelt. 
 
Der var ikke punkter under eventuel 

 


